
Nr. 14     ROND DE TOREN      31

Tekst: Wanda Laarakkers

De verkoop van de obligaties om de be-
groting voor de verbouwing van onze kerk 
naar gemeenschapshuis rond te krijgen is 
inmiddels van start gegaan. Dit is absoluut 
een vliegende start te noemen, binnen 
enkele dagen waren er al vijftig stuks ver-
kocht. Deze verkoop loopt gestaag door 
en ook de vrijwillige bijdrages stromen 
al aardig binnen. “Dit is een super mooi 
begin,” volgens het bestuur, “uiteraard 
hebben we het einddoel nog lang niet be-
reikt, maar we hebben het volste vertrou-
wen dat heel Sambeek in actie komt om 
straks een mooie multifunctionele accom-
modatie in de kerk te hebben.” Heeft u nog 
geen bijdrage gedaan en wilt u dat graag 
doen? Op de website www.sambeek.info 
kunt u obligaties bestellen of zien hoe u 
een vrijwillige bijdrage kunt doneren. Uw 
hulp wordt enorm gewaardeerd. 

Kerk aan de eredienst onttrokken 
Op zaterdag 24 april werd tijdens een 

plechtige Eucharistieviering de Sint Jan 
de Doperkerk aan de eredienst onttrok-
ken. Het is fijn te kunnen melden dat de 
parochie ook na verkoop van het kerkge-
bouw zichtbaar zal blijven in de kerklo-
catie Sambeek. Vanaf 1 mei worden de 
vieringen gehouden in de Kapel van het 
Kloosterhuis Sambeek. Zo nodig bij een 
groot te verwachten aantal bezoekers zal 
incidenteel gezocht worden naar een gro-
tere ruimte. 

Koffie to go – informatie over bouwplan-
nen
Op vrijdag 30 april om 17.00 uur vindt 
de formele overdracht van de verkoop in 
besloten kring plaats. Vanaf 18.00 uur tot 
20.00 uur bent u, de Sambeekse bevol-
king, welkom voor een Koffie to go. Er is 
op deze avond de mogelijkheid een rond-
leiding door de kerk krijgen waarbij u ge-
informeerd wordt over de verbouwings-
plannen. Hierbij nemen wij uiteraard de 
regels van het RIVM in acht. 

Voortgang bouwplannen
Op dit moment worden gesprekken ge-
voerd met de gemeente Boxmeer over de 
indeling en de aanpassingen van de kerk. 
We bekijken wat wel en niet mogelijk is om 
daarna de beslissingen te nemen. Het doel 
is alle gebruikers een zo optimaal mogelij-
ke ruimte te geven volgens de aangegeven 
wensen. De schetstekeningen die u hierbij 
geplaatst ziet zijn nog onder voorbehoud. 

Heel graag zien wij u op vrijdag 30 april 
voor een informatieve maar vooral ook 
gezellige Koffie to go in de kerk. U bent 
van harte welkom!

Vrienden van
Rond de Toren

Boekbinderij Boede

Danielle Haar Zaak

Geert Verdijk Groenvoorzieningen

Imkerij De Vrije Heerlijkheid

Vertaalbureau Linguartis

Juni nummer
Deadline kopij en foto’s

Dinsdag 18 mei
Aanleveren via: ronddetoren@live.nl

Verspreiding
Dinsdag 1 juni
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Van kerk naar MFa
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Voorstellen aanpassing vlekkenplan 25-2-2021 
 
Trap en lift tegen  achtergevel kerk 
 

 
 
Groen = mobiele wand 
Blauw = vaste wand 
Rechte trap zonder bordes. 4m mag volgens bouwbesluit zonder bordes overbrugd worden 

     breedte lengte 
22 Verdiepingzaal 111 m2 bruto 12 9,26 
22 zaal-1 39 m2  5,96 6,58 
22 zaal-2 39 m2    
22 verkeersruimte 24 m2  12 2,5 
22 Verdiepingzaal 102 m2 netto   

 extra halve beuk   2,2 m1 
 
 
 
 
 
 

Trap en lift tegen achtergevel kerk


